
Výpis usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo v zasedací místnosti 

Obecního úřadu v Trstěnici dne 1. 2. 2017 v 18.00 hod. 

 
 

Přítomni:  R. Kmošek, Ing. P. Pittner, Mgr. S. Kubešová, MUDr. M. Lépešová, J. Krejsová, M. Stráník DiS.,  J. Doležal,               

Ing. J. Sotona 

Omluveni:  J. Jarešová  

 

 

OZ schválilo: 

1/2017 Program, ověřovatele zápisu a zapisovatele 8-0-0 

2/2017 v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, prodej pozemkových parcel p.č. 

378/130 (ostatní plocha/jiná plocha) o výměře 442 m2 a pozemek p.č. 378/131 (zahrada) o 

výměře 118 m2, obě k.ú. Trstěnice u Litomyšle, rozděleny dle geometrického plánu č. 415-

67/2016 geodetickou kanceláří GEODETA Litomyšl, paní M. Hrubešové, Mařákova 1112, 

570 01 Litomyšl a to za celkovou cenu 6.000,-Kč 

3/2017  v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, prodej pozemkových parcel: p.č. 

378/132 (ostatní plocha/jiná plocha) o celkové výměře 1.461 m2, p.č. 378/135 (ostatní 

plocha/jiná plocha) o výměře 572 m2, p.č. 378/74 (zahrada) o výměře 1.450 m2 a  p.č. 378/75 

(ovocný sad) o výměře 2.086 m2, všechny uvedené parcely se nacházejí v k.ú. Trstěnice u 

Litomyšle a byly rozděleny dle geometrického plánu č. 415-67/2016 geodetickou kanceláří 

GEODETA Litomyšl, manželům Kmoškovým, Sebranice 8, 569 62 a to za celkovou cenu 

60.000,- Kč 

4/2017  nevyužití překupního práva na pozemkovou p. č. 549/8 (zahrada) o výměře 64m2. 

 

5/2017   finanční dar pro:  

5a/2017  ZŠ a MŠ Trstěnice na pořádání dětské karnevalu a maškar. plesu 2017 ve výši 5.000,-Kč, 

5b/2017 SDH Trstěnice na pořádání Hasičského plesu dne 25. 3. 2017 ve výši 3.000,-Kč,  

5c/2017  spolku Trstěnická stezka, o.s. na pořádání Masopustu 2017 ve výši 10.000,-Kč 

5d/2017 Záchran. stanici pro volně žijících zvířat Zelené Vendolí na činnost ve výši 2.000,-Kč, 

5e/2017  Záchrannou stanici a ekocentrum Pasíčka na činnost ve výši 2.000,-Kč, 

5f/2017  Farní charitě Litomyšl na pokrytí nákladů terén. prací v obci Trstěnice ve výši 5.000,-Kč, 

5g/2017  Domovu pro seniory Sloupnice na péči pro umístěné seniory z naší obce ve výši 6.000,-Kč, 

5h/2017 Domovu důchodců Ústí n/Orlicí na péči pro umístěné seniory z naší obce ve výši 2.000,-Kč, 

5i/2017  Městské knihovně ve Svitavách na sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro 

knihovny v regionu Pardubice ve výši 2,-Kč na obyvatele ke dni 31. 12. 2016. 

 6/2017  výši odměny pro editora za vydání obecního zpravodaje ve výši 150,- Kč/číslo.  

 7/2017 nájemní smlouvu na užívání „Žroutovi stodoly“ 

 8/2017 podání žádostí o dotaci do programu Obnova kulturního dědictví venkova na opravu 

„Žroutovi stodoly“, křížku a místa pasivního odpočinku. 

 

 

 



ZO Bere na vědomí 

 

- kontroly usnesení 

- Žádost R. Kuchty na odkup části pozemku p.č.405/2 

- Podmínky VPP na rok 2017 

- zprávu o Česko–polské spolupráci   

- rozpočtové opatření č. 1 

 
 
 

 
    Roman Kmošek  
          Starosta 
 

Ing. Pittner         Krejsová 

 


